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Les notícies de la setmana

Comunicat del Consejo General de la Psicología de España: El
Gobierno vuelve a relegar a la Salud Mental
El COP denuncia que la salut mental queda fora de l'ampliació
de la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de
Salud.

El PSIARA entrevista Maria Teresa Pi-Sunyer: 'Abans dels
Grups de reflexió sobre la pèrdua perinatal, metges i
infermeres es tancaven al bany a plorar sols'
Es compleixen 10 anys de la creació dels primers grups que
van permetre que els i les professionals de la salut més
exposats a la mort poguessin procurar-se cures emocionals.

Dia del patró de la Psicologia: des de 1983, el 24 de febrer es
commemora el naixement de la investigació científica en el
camp psicològic a Espanya
Va ser amb la publicació de l'obraExamen de ingenios para las
ciencias(1575), de Juan Huarte. El Col·legi reconeix les seves
aportacions a la psicologia i les de cadascun dels col·legiats i
col·legiades.
Teatrefòrum el 6 de març a El Maldà de Barcelona amb El
Pont, una comèdia sobre el desamor amb la vida
La Comissió de Cultura programa un col·loqui amb la divertida
trobada entre de joves que, per casualitat, coincideixen en un
pont per saltar-ne i acabar amb les seves vides.

S'obre la convocatòria del XXXIII Concurs literari de la
Delegació Territorial de Girona

Enguany, per primer cop, hi estan convocades les persones
col·legiades i precol·legiades del COPC a la categoria general i
els i les estudiants de totes les universitats amb seu a
Catalunya.

No vas poder assistir a la conferència 'Bullying 360º La
intervención social en la prevención de la violencia social y el
acoso escolar'? Mira-la al canal de Youtube del COPC
Javier Pérez, psicòleg especialista en violència i assetjament
escolar, i coordinador de projectes esportius i associatius del
Programa TEI, va fer la ponència el passat 5 d'octubre.
Els descomptes exclusius del COPC ofereixen milers de
promocions en tot tipus de productes i serveis a tots els
col·legiats i col·legiades. Aprofita'ls!
No hi ha res que puguis fer o comprar que no puguis obtenir
amb descompte: vacances, vestir, electrodomèstics,
informàtica, esports, viatges, grans superfícies... t'estan
esperant. Entra al portal COPC Descomptes i gaudeix-los.

El COP Madrid convoca la 40ena edició del Premio de
Periodismo y Comunicación a la divulgació de la psicologia i a
la promoció de la funció social de la intervenció psicològica
El premi està dotat amb 10.000 € i el termini de presentació
venç el dia 28 de març. Consulta'n les bases per a més
informació.

El COP Cantabria programa el curs Autorregulación
emocional: un modelo integrador, impartit pel psiquiatra
Juan Moro
De març de 2022 a març de 2023, curs de 140 hores en línia
amb metodologia fonamentalment pràctica. Informa-te'n!

Recull de premsa
Els trets psicopàtics dels alts càrrecs, la cura emocional de les
persones superdotades, les inseguretats que els adolescents
han amagat sota les mascaretes... Tot al teu recull de premsa!!
Aquestes i trenta notícies més parlen de psicologia aquesta
setmana als mitjans de comunicació. Consulta el recull de
premsa del COPC i estigues al dia de l'actualitat.

Activitats formatives
Secció Alternatives de Resolució de Conflictes
7/03/2022 | Curs: La gestió del silenci en el procés de mediació (formació híbrida)
9/03/2022 | Curs: Formació mediació online (formació en línia)

Secció de Psicologia Clínica, de la Salut i Psicoteràpia
03/03/2022 | Conferència: La rosa dels vents en teràpia breu: 4 punts cardinals per
avançar en la psicoteràpia (formació híbrida)
09/03/2022 | Cicle de taules rodones de dolor crònic: Reconceptualització del dolor
crònic i nous abordatges terapèutics (formació en línia)
14/03/2022 | Curs: Com relacionar-nos amb els nostres pensaments per a una
millor salut emocional (II edició) (formació en línia)
15/03/2022 | Curs: Intervencions actuals amb pacients i famílies amb trastorns de
conducta (formació híbrida)
23/03/2022 | Cicle de tallers: Desenvolupament de competències. Taller 2:
Intervenció individual (formació en línia)

Secció de Psicologia Coaching
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en coaching&mentoring en les
organitzacions (formació en híbrida)
11/03/2022 | Curs: La pràctica de la Psicologia Coaching I (formació presencial)

Secció de Psicologia de les Dones, Gèneres i Diversitats
03/03/2022 | Taller: Estratègies per l'autocura (formació en línia)
11/03/2022 | Cicle de Tallers: Supervisió de casos de psicoteràpia amb perspectiva
de gènere (11-03-2022) (formació en línia)
11/03/2022 | Curs: Prevenció de violències masclistes per a l'acompanyament a
joves (formació en línia)

Secció de Psicologia Educativa
18/03/2022 | Taller: Intervenció en autoregulació emocional: una aproximació
corporal (formació presencial)

21/03/2022 | Conferència: Introducció a la psicoteràpia amb infants. Tot allò que
vols saber sobre com es treballa amb els pacients més petits (formació en línia)

Secció de Psicologia de la Intervenció Social
08/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: Taula rodona: Dona i discapacitat
(formació híbrida)
23/03/2022 | Cicle sobre doble discriminació: "Taula Rodona: Salut Mental i
Discapacitat (formació híbrida)

Secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball
10/03/2022 | Taula Rodona: Present i futur en Coaching&Mentoring en les
organitzacions (formació en híbrida)

Junta de Govern
07/03/2022 | Taller: Les eines TIC al teu servei. Utilitza-les: + fàcils, + potents
(formació en línia)
07/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: Construint comunitat: El conflicte
com a oportunitat (formació híbrida)
14/03/2022 | Taller: Com comunico en un procés de selecció? Siguem conscients
del que transmetem (formació en línia)
15/03/2022 | Taller: Accés a l’administració pública (formació en línia)
16/03/2022 | Curs: Aplicació i interpretació de l'Inventari d'avaluació de la
personalitat (PAI) (formació en línia)
22/03/2022 | Conferència Intercol·legial Sènior: El paper dels avis en la salut mental
dels nens (formació híbrida)

Juntes territorials
07/03/2022 | Jornada: Autolesions en infants i adolescents. Delegació Territorial de
Tarragona (formació presencial)
09/03/2022 | Com fer estimulació cognitiva integradora en gent gran. Delegació
Territorial de Lleida (formació en línia)
10/03/2022 | Conferència: Detecció de les addiccions a l’ús de les noves
tecnologies en nens i adolescents. Delegació Territorial de Tarragona (formació
híbrida)

10/03/2022 | Curs: Mindfulness, compassió, ciències contemplatives i psicoteràpia
en la pràctica clínica i de la salut. Delegació Territorial de Lleida (formació en línia)
18/03/2022 | Presentació llibre: Por fin duermo, método definitivo para un buen

descanso (formació híbrida)
22/03/2022 | Curs: Tractament del trauma des de la perspectiva narrativa . Nivell 2
(formació en línia)

Comissió de Psicoanàlisi
17/03/2022 | Taula rodona: Experiència terapèutica amb adolescents marginals- la
construcció subjectiva de la violència “Voces de un lugar impossible” (formació
híbrida)
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